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Kokouksen sisältö 

Yhteistyöryhmän jäsenet valmistautuivat kokoukseen lukemalla katsauk-

sen Pohjois-Pohjanmaan kehitysnäkymistä ja pohtimalla, millaiset tekijät 

aiheuttavat yrityksille rekrytointihaasteita ICT-, rakentamisen ja metalli- ja 

konepajateollisuusklustereissa. Yhtenä osana kokousta järjestettiin työpa-

jatyöskentely, jossa osallistujat kertoivat näkemyksiään haasteista sekä 

pohtivat mahdollisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseksi ja kohtaannon 

parantamiseksi.  

Kokouksen aluksi ForeData Oy:n Jukka Suontausta esitteli ForeAmmatti -

palvelua, sen Plus-version lisäominaisuuksia ja kertoi myös ForeAmmatti -

sovelluksen uudesta osaamiskartoitustyökalusta, joka myöhemmin linkit-

tyy avattavaan Työmarkkinatoriin. ForeAmmatti tarjoaa kattavaa työmark-

kinatietoa uravalintaa, ammatinvaihtoa tai työllistymistä pohtiville. Pal-

velu tarjoaa työmarkkinaennusteita ja on käytännössä ainoa suomalainen 

tämäntyyppinen palvelu.  

www.foreammatti.fi  

Tutustu myös ForeData Oy:n Mikael Andolinin asiantuntijaluentoon "Tule-

vaisuuden ammatit ja miten niihin pääsee": https://www.you-

tube.com/watch?v=LaIk9sfkakA. Videota tukevan diasarjan löydät mm. 

Ohjausverkosto Pohjois-Pohjanmaa FB-ryhmästä.  
 

Pohjois-Pohjanmaan liiton tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisä-

nen kertoi liiton roolista maakunnan ennakointityössä. Liitto vastaa keski-

pitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnista, kun lyhyen aikavälin ennakointi 

on ELY-keskusten vastuualuetta. Erityisen kiinnostavaa esityksessä oli mm. 

Tutka, signaalien keräysalusta, johon kuka vain voi kirjautua käyttäjäksi ja 

lisätä signaaleja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Usein signaalit ovat nos-

toja uutisista. Tutkalla on yli 100 käyttäjää, 1400 signaalia ja noin 70 000 

signaalien lukukertaa.  http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnit-

telu/ennakointi/tutka  
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ennakointiasiantuntija Jarkko Pietilä 

kertoi ELY-keskusten roolista ennakointityössä. Kokouksen työpajatyös-

kentely liittyi Opetushallituksen tehtävänantoon tehdä yhteistä ennakoin-

tityötä alueen koulutusasiantuntijoiden kanssa lyhyen aikavälin osaamis-

tarpeisiin liittyen. Työpajan ideoilla edistämme uudistuvan työvoimakou-

lutuksen tuloksellisuutta. Lisäksi alueilla laadittuja näkemyksiä hyödynne-

tään yhtenä ennakointiaineistona OKM:n, TEM:n ja alueiden välisessä am-

matillisen koulutuksen kohdentamisessa ja OPH:n valtakunnallisen aikuis-

koulutuksen ennakointihankkeen tukena.   

Tiedot 
Ajankohta:  
Tiistaina 10.10.2017 klo 13-16  
 

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus, Veteraanikatu 1, Oulu  
 

Kokouksen teema: Ennakointi: enna-
kointitieto ohjaustyön tukena & en-
nakointityöpaja  
 

Ennakkotehtävä: Yhteistyöryhmän jä-
senet tutustuivat Alueelliset kehitys-
näkymät, syksy 2017 -katsaukseen ja 
pohtivat lyhyen aikavälin (1-3 v) osaa-
misen kehittämisen haasteita ja rat-
kaisuja eri klustereissa / aloilla.  

Osallistujat 
Henri Helander, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus  
Sanna Matikainen, Oulun Aikuiskoulu-
tuskeskus   
Hanna Ylönen, Oulun Ammattikorkea-
koulu  
Virpi Spangar, Oulun seudun ammat-
tiopisto 
Esa Niemi, Oulun yliopisto  
Ari Jokinen, Koillis-Suomen Aikuiskou-
lutus  
Ruut Pasanen, Oulun kaupunki / pe-
ruskoulut  
Sari Reinikainen-Laine, Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjät  
Vesa Saarinen, SAK  
Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto  
Teea Oja (pj), Paula Saarela (sihteeri) 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  
Lisäksi asiantuntijat Jarkko Pietilä  
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja 
Jukka Suontausta (ForeData Oy)   

Pohdittavaa 
ELO-yhteistyöryhmän asemoituminen 
ja rooli tulevan maakunnan ennakoin-
tityössä?  Voisiko verkosto olla aktiivi-
nen toimija ja jos, miten? 

http://www.foreammatti.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=LaIk9sfkakA
https://www.youtube.com/watch?v=LaIk9sfkakA
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/ennakointi/tutka
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/ennakointi/tutka
http://tem.fi/toimialapalvelu/alueelliset-kehitysnakymat
http://tem.fi/toimialapalvelu/alueelliset-kehitysnakymat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut tapahtumat, aineistot, linkit ja vinkit  
 

 2.11.2017 klo 9-17: Work goes happy -hyvinvointitapahtuma Technopolis Peltola, Oulu, maksu-

ton tapahtuma. Lisätietoa: http://www.wgh.fi/tapahtuma/wgh-oulu-2017/  

 23.11.2017 klo 9.30-15: Digitalisaatio - haaste vai mahdollisuus ohjaukselle? Verkko-ohjaaja -

ESR-hankkeen seminaari, Oulu. Lisätietoa: http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hank-

keet/verkko-ohjaaja/ajankohtaista/?kieli=&ak_osio=uutisjuttu&kid=61&id=56255  

 

 25.8.2017 Vahvuudet, unelmat, tulevaisuus! Seminaari opetus-ja ohjaustyötätekeville. Materi-

aalit tästä linkistä 

 18.9.2017 Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -vaikuttajafoorumin aineistot tästä linkistä  

 27.9.2017 OKM & OPH Ammatillisen koulutuksen kiertue, Oulu. Materiaalit tästä linkistä.  

 

 Valtakunnallisesti ohjausalan täydennyskoulutusta ja tapahtumia pyritään kokoamaan ELO-to-

rille koulutuskalenteriin: https://peda.net/hankkeet/elotori/koulutuskalenteri    

 

ELO-asioiden viestintä    
 

 Facebookissa Pohjois-Pohjanmaan ELO-toimijaverkoston ryhmä “Ohjausverkosto Pohjois-Poh-

janmaa”: https://www.facebook.com/groups/271200719902341/?fref=ts  

Ryhmässä jaetaan linkkejä, vinkkejä, kysymyksiä ja tsemppiä toimijoiden kesken. Lisäksi vinka-

taan tulevista tapahtumista "save-the-date" -tyyppisesti ja jaetaan kutsuja tilaisuuksiin ja koulu-

tuksiin!  

 ELO-tori: valtakunnalliset materiaalit https://peda.net/hankkeet/elotori  

 ELO-tori: tulossa Pohjois-Pohjanmaan alueelliset sivut: https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-

ryhm%C3%A4t/pe3  

 

 

 

 

http://www.wgh.fi/tapahtuma/wgh-oulu-2017/
http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/verkko-ohjaaja/ajankohtaista/?kieli=&ak_osio=uutisjuttu&kid=61&id=56255
http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/verkko-ohjaaja/ajankohtaista/?kieli=&ak_osio=uutisjuttu&kid=61&id=56255
https://sujuvahanke.wordpress.com/2017/05/04/vahvuudet-unelmat-tulevaisuus-seminaari-opetus-ja-ohjaustyota-tekeville-25-8-2017/
http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/tytot-ja-teknologia/vaikuttajat-mukana/
https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_auth=6Z8HAhFi&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=/calendar/view_event&_8_redirect=https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id%3D101_INSTANCE_FNL73XygoPSz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-9%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_cur%3D16%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_eventArea%3D14251%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_andOperator%3Dtrue&_8_eventId=8967642#.Wdt2YMsUmmQ
https://peda.net/hankkeet/elotori/koulutuskalenteri
https://www.facebook.com/groups/271200719902341/?fref=ts
https://peda.net/hankkeet/elotori
https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/pe3
https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/pe3
https://peda.net/hankkeet/elotori
https://www.facebook.com/groups/271200719902341/?fref=ts

